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Frenetikus Lovasi napok
Ebben az évben sem védték meg a fogathajtó címet,

most Czeglédy Ákos polgármester állhatott a dobogó legfelső fokára

Nagy örömünkre idén a Nagy 
Gyula Galériába ellátogattak 
a siófoki amatőr festők, az ő 
alkotásaikban gyönyörködhet-
tünk. A kiállításon először Fe-
renczy Gáborné polgármester 
köszöntötte a vendégeket, aki 
ismertette az egyesület elmúlt 
évi munkásságát, majd Gyar-
mati László újságíró, a Helyi 
Érték Egyesület elnöke fejezte 
ki örömét, hogy Lovasra kaptak 
meghívást és remélik, hogy az 

elkövetkezendő években a kör-
nyék többi településén is lesz-
nek kiállításaik. Pottocskáné 
Kőrösi Anita, Siófok alpolgár-
mestere, szintén tiszteletét tette 
a tárlaton. Ő méltatta az amatőr 
festők munkáit, kiemelte lel-
kesedésüket és azt, hogy év-
ről-évre egyre szebb alkotások 
kerülnek ki a kezeik közül. 

Ezután a programok a Mil-
lenniumi Parkban folytatód-
tak. Az Acro Dance fellépé-

sére nagyon sokan kíváncsiak 
voltak. A füredi táncegyüttes 
több országos és nemzetközi 
versenyen indult, ahol értékes 
helyezéseket értek el. Lovason 
is nagy sikert arattak, ahogy az 
elmúlt években is.  

Ezután Ferenczy Gáborné 
polgármester megnyitotta a 
tizenkilencedik falunapokat, 
majd mindenki nagy örömé-
re Rakonczai Imre adott egy 
órás élő koncertet. Szerény-
sége, kiváló hangja, színpadi 
produkciója méltán váltott ki 
elismerést a nézők körében. 
Az eső ellenére nagyon sokan 
kitartottak az est utolsó pro-
dukciójáig; a Ritmus zenekar 
fergeteges utcabáljával zárult a 
pénteki nap. 

Másnap délelőtt a kuliná-
ris élvezeteké volt a főszerep. 
Idén nyolc csapat nevezett be 
a pörköltfőző versenyre. Volt, 
aki sertés-, más marha-, vagy 
éppen vegyespörköltet készí-
tett. A zsűri tagjai, Bene Sándor 
mesterszakács elnök, Gyukli 
Gyula borász és Georg Spöttle 
biztonságpolitikai szakértő, 
meg is jegyezték, hogy évről-
évre egyre jobb ételek rotyog-
nak a kondérokban. A győztes 
csapat végül az Avanti lett.

A szervezők, ahogy az el-
múlt években, úgy idén is 
gondoltak a gyerekekre; nekik 
népi játszótérrel kedveskedtek 
a Gyerekparadicsomban. Köz-

ben - Nagy Zsanett jóvoltából 
- lehetőség volt pónilovaglásra 
és a NABE által „Balaton” ját-
szóházra és tanácsadásra is.

Kuriózumnak számított a 
nagyvázsonyi Tarsoly László 
kovácsmester, valamint Nagy 
Lászlóné fazekasmester és 
Nagy Viola nemezelő bemuta-
tója. A gyerekek és a felnőttek 
természetesen kipróbálhatták 
mindezt, többen most először, 
de elmondásuk szerint nem 
utoljára.

A polgármesterek-alpolgár-
mesterek fogathajtó verse-
nyét idén ötödik alkalommal 
szervezték meg. Az ország-
ban különlegességnek szá-
mító eseményen Czeglédy 
Ákos Paloznak polgármestere 
végzett az első helyen, meg-
előzve Tósoki Imrét, Tihany 
polgármesterét. A dobogó 
harmadik fokára Volford-
Hull Zita Lovas alpolgármes-
tere futott be. A rendezvény 
érdekessége, hogy még soha 
senki nem tudta megvédeni 
a címet. 2013-ban ugyanis 
Sövényházi Balázs Nemes-
vámos, rá egy évre Czeglédy 
Ákos Paloznak, tavalyelőtt 
Tósoki Imre Tihany, míg egy 
évvel ezelőtt Fábry Szabolcs 
Nagyvázsony első embere 
lett a győztes, aki egyébként 
idén a legjobb időt futotta, de 
sajnos több hibát vétett. 

(folytatás a 4. oldalon)

Idén tizenkilencedik alkalommal rendezték 
meg a településen a falunapokat. A hagyo-
mányokhoz híven a programsorozat a Nagy 
Gyula Galériában kezdődött, ahol a Siófok-
Térségi Helyi Érték Egyesület amatőr művé-
szeinek a kiállítását tekinthették meg.
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Mulattak a Malomvölgy Nyugdíjasklub tagjai
A klub 1999-ben ala-

kult 34 fővel, jelenleg 
huszonhárom tagjuk 
van. Céljuk a falubeliek 
összetartásának erősí-
tése, a település prog-
ramjaiban való aktív 
részvétel, Lovas község 
szépítése.

Június idusán mosoly-
gós, életvidám, csupa 
szív embereket láttam 
összegyűlni a faluház 
közösségi terén. Minden-
kinek a kezében volt egy 
kosár, egy szatyor, tele fi-
nomsággal. A hölgyek fi-
nom süteményeket, a fér-
fiak ízletes lovasi borokat 
hoztak. Az elmúlt félévet 
jött jelképesen lezárni a 
helyi nyugdíjasklub.

Dienes Károly hat éve 
a civil szervezet vezető-
je. –Meglehetősen aktív 
életet élünk. Minden év-
ben elmegyünk kirándul-
ni, olyan helyekre ahol 

van gyógyfürdő. Havon-
ta kétszer találkozunk a 
faluház nagytermében, 
mert a korábbi klubhelyi-
ségünket kinőttük. Ekkor 
felköszöntjük azokat az 
embereket, akik a név-
napjukat vagy a szüli-
napjukat ünneplik. Ilyen-
kor jókat beszélgetünk 
egymással, fontosnak 
tartjuk a közösségi erőt. 

A Malomvölgy Nyug-
díjasklub tagjaira mindig 
számíthat az önkormány-
zat. Májusban a virágosí-
táskor, a falunapok során 
az információs sátornál, 
a szüreti fesztiválon pe-
dig a kiállításkor, de 
egyéb rendezvényeken is 
részt vesznek.

A férfiak finom 
vegyespörköltet főztek, 
melyet ízletes borral 
fogyasztottak. Az asz-
szonyok is kitettek ma-
gukért, nem véletlenül 

fogyott el az a sok süte-
mény. A délután fény-
pontját emelte, Hatás 
Andrea színművész pro-
dukciója. Andrea közvet-
lenségével, jó humorával 
egyből belopta magát 
a szépkorúak szívébe. 
Hangjában szerencsére 
nem először gyönyör-
ködhettek a nyugdíjasok, 
hiszen tavaly az idősek 
napján ugyancsak fellé-
pett. Most is olyan dalo-
kat adott elő, ami olykor 
megnevetette, máskor 
megkönnyeztette az idő-

seket. Most sem marad-
hatott el a tánc, a férfi-
ak nagy örömére. Hatás 
Andrea édesanyja is a 
nyugdíjasklub tagja, így 
természetesnek vélte, 
hogy az egy órás műso-
ráért nem kér fellépési 
díjat, így emberségből is 
jelesre vizsgázott.

A kellemes összejöve-
tel estébe nyúló baráti 
beszélgetéssel, borozga-
tással zárult. Legköze-
lebb szeptemberben ta-
lálkoznak a Malomvölgy 
Nyugdíjasklub tagjai.

Szendi Péter

Habár kétszer is nekifutottunk a „Mindenki Piknikje” 
rendezvényünk megtartásának, sajnos az időjárás 
szeszélyessége közbeszólt, és így az idén le kell 
mondanunk róla, remélhetőleg jövőre több sikerünk 
lesz vele.
Az év végéig tervezett programjainkat addig 
is folyamatosan készítjük elő és a meghirdetett 

időpontokban meg is tartjuk őket. Ezekről a 
programokról részleteket a Lovasi Hírekben, 
a rendezvények időpontja előtt kihelyezett 
szórólapokon/plakátokon, illetve a faluház 
emeleti asztalán kihelyezett rendezvénynaptárban 
találhatnak. Időpontváltozás előfordulhat, de ezt 
szintén közöljük a fent említett módokon.
Mindenkinek kellemes nyarat kívánok az Egyesület 
nevében. Vellai János elnök

Kedves mindenki!
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Tanévzáró 2017.
Jó napot kívánok!
Dícsértessék a Jézus Krisz-

tus! Áldás Békesség!
Kedves Gyerekek! Ked- 

ves Vendégek! Kedves Szü-
lők, Nagyszülők! Kedves 
Kollégák!

Tisztelettel köszöntöm az 
egybegyűlteket tanévzáró ün-
nepségünkön.

Amikor a 60-as években 
John Fitzgerald Kennedy in-
dult az elnökválasztáson, azt 
kérdezte tőle egy választó-
polgár. „Elnökjelölt úr, ne-
kem mit ad Amerika?” Azt 
válaszolta: „Annyit ad Önnek 
Amerika, amennyit Ön ad 
Amerikának.”

Nézzük meg mit adott ne-
künk Alsóörs és az idei tanév. 

Adta az önkormányzat a tá-
mogatását, a biztos alapokat, 
adta az egyház és a gyüleke-
zet a reményt, a lelki erőt és 
a zavartalan működési lehe-
tőséget.  Adta a község ezt a 
gyönyörű iskolát, amit 15 év-
vel ezelőtt vettünk birtokba. 
Adta az ingyenes tankönyve-
ket, a jó programokat. Adta 
a lehetőséget, hogy az alsó 
tagozatban ingyen úszáson 
vehessenek részt tanulóink, 
célul tűzve, hogy itt a Balaton 
partján minél több gyermek 
tanuljon meg úszni. Adta a 
sok-sok szereplésre a lehető-
séget, hogy felnőttként a kö-
zösségekbe jobban be tudja-
tok illeszkedni. Adta, hogy a 
4. osztályosok az idén is erdei 
iskolában gyarapítsák tudásu-
kat. Adta, hogy valamennyi 
tantárgyat szakosan tanít-
sanak munkatársaim. Adta, 
hogy az idén is jól tudjatok 
szerepelni a központi felvéte-
lin és a kompetenciamérésen. 
Ehhez előkészítőket szervez-
tünk ingyenesen matemati-
kából valamint magyar nyelv 
és irodalomból. A református 
EGYMI-vel adódott a lehető-
ség, hogy a segítségre szoru-
lókat pszichológussal, fejlesz-
tő és logopédus szakemberrel 
képezhessük. Adta, hogy az 
értéktermő programban a 6. 
osztályosok eredményesen 
szerepelhessenek. Adta, hogy 

irodalmi színjátszó körünk 
az idén is sikerre vigyen egy 
komoly darabot. Adta, hogy 
az énekkar eredményesen 
végezhesse művészeti tevé-
kenységét. Adta az ingyenes 
sportolási lehetőségeket szi-
vacs kézilabdában, kézilabda 
gyermekbajnokságon, diák-
olimpiákon, az asztalitenisz-
ben, a gyógytestnevelésben, 
az Acro Dance működésé-
ben, a Bozsik programban. 
Adta a kézilabdásoknak az 
ingyenes edzési, verseny-
zési keretet, kedvezményes 
utazási, étkezési, felszerelési 
hozzájárulást. Adta, hogy a 
szülők bármikor felkereshes-
sék ügyes-bajos dolgaikkal 
az iskolát. Adta, hogy bár-
mikor bármilyen tanulmá-
nyi versenyre felkészülten 
eljuthassunk és eredménye-
sen szerepelhessünk. Adta a 
Közalapítvány az autóbuszát, 
hogy el is juthassunk ezek-
re az eseményekre. Adta az 
egyházi jelleget, immár 5 éve. 
Hiszen 5 éve vagyunk refor-
mátus iskola. 

Adta a reggeli áhítatok és 
fohászok keresztyén szelle-
miségét. Adta a lelki napok 
hitbeli elmélyülését. Az idén 
megemlítem - Péter atya ve-
zetésével - a paloznaki kálvá-
rián tett iskolai zarándoklatot. 
Adta, hogy Csaba tiszteletes 
felkészítsen a konfirmálás 
szentségére. Az iskola élte 
mindennapjait, tette dolgát. 
Tudást származtatott át. Em-
beri, erkölcsi tartásra nevelt 

keresztyén szellemben. 
A szülők adták a hátteret és 

a bizalmat, hogy ide járatták 
gyermekeiket. Adták a szülői 
gondoskodást és törődést. A 
gyermekek adták önmagu-
kat. Többségében szorgalma-
san, becsületesen tanultak, 
többnyire felkészülten jöttek 
iskolába. Az eseményeken, 
rendezvényeken sikeresen 
szerepeltek a lehetőségek-
hez képest. A különböző 
versenyeken eredményesen 
képviselték Alsóörsöt, iskor-
lánkat. A pedagógusok és az 
iskola munkatársai, az óvoda 
konyhásai tudásukból, embe-
ri tartásukból sokat adtak az 
iskolának, gyermekeinknek. 
Valamennyien tudjuk, adni 
jó, adni érdemes.

Kedves egybegyűltek, ked-
ves gyerekek!

Az iskola udvarán áll 3 cse-
resznyefa. Ősszel, tanévkezl-
dés után, mindig elnézem, hoé-
gyan színesednek a leveleik. 
Akkor is nagyon szépek. De 
még csodálatosabb, amikor 
nyár elején el kezd pirulni a 
fákon a cseresznye. Mert mire 
az alsó, elérhető ágakról szor-
gos kis kezek nyomán lefogy 
a gyümölcs, vége a tanévnek. 

Mielőtt kimondom a várva 
várt mondatot, nézzük meg, 
milyen eredmények születtek 
ebben a tanévben. Örömmel 
jelentem, hogy egy sikeres 
tanévet hagyunk magunk 
mögött. Az eredmények iga-
zolják a sikereket. Amit elter-
veztünk a munkatervünkben 

szinte teljes egészében meg-
valósítottuk. Valamennyi ta-
nulónk sikeresen felvételizett, 
tovább tanul. Ebben a tanév-
ben minden tanuló sikeresen 
teljesítette a követelményeket. 
Egy tanuló sem ítéltetett pót-
vizsgára vagy osztályismét-
lésre.

Az iskola tanulmányi átla-
gok.

Nagy kérdés napjainkban, 
mire készít fel az iskola. A 
központi felvételire vagy a 
kompetenciamérésre? Ezek 
külső mérőpontok és sokszor 
hajlamosak vagyunk arra, 
hogy ezek alapján ítéljük meg 
az iskola eredményességét. 
Annak ellenére, hogy jól sze-
repeltünk a különféle megmé-
rettetésekben, azt mondom, 
nem csak ezt kell figyelembe 
venni. Mellette fontos az érzel-
mi nevelés, az életre nevelés.

Képesek legyenek megol-
dani a problémákat, amelyek-
kel szembetalálkoznak életük 
során. A vallási nevelés segít 
abban, hogy tudjanak kü-
lönbséget tenni a jó és rossz 
dolgok között, meg tudják kü-
lönböztetni az erkölcsöst az 
erkölcstelentől.

A tanév zárásaként feltehet-
jük a kérdést, vajon minden 
úgy sikerült-e, ahogy elter-
veztük. A bizonyítványban 
mindenki láthatja az elvégzett 
munka eredményét. El lehet 
és el is kell gondolkozni azon, 
hogy mindenki megtett-e 
mindent annak érdekében, 
hogy a lehető legjobb teljesít-
ményt hozza ki magából. A 
tanulságokat levonva hogyan 
folytatja a következő tanév-
ben.

De most előbb még a nyár 
következik, a kikapcsolódás, 
a szórakozás. Vigyázzatok 
egészségetekre, testi épsége-
tekre! 

Kívánok mindenkinek kel-
lemes vakációt, pihenjetek, 
töltődjetek fel!

Mindezeknek utána kimon-
dom a várva várt mondatot: A 
2016-17-es tanévet bezárom! 

Mészáros Károly 
iskolaigazgató
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Frenetikus
(folytatás az 1. oldal-

ról)
Mivel a magyar lovas 

nemzet és a településen 
nagy hagyományai van-
nak a lovassportágak-
nak, ezért tartottak egy 
színvonalas lovasbe-
mutatót is a lovas aka-
dálypályán. A felsőörsi 
Eldobogó Lovarda lo-
vasbemutatójára a nagy 
meleg ellenére szintén 
sokan kíváncsiak vol-
tak. Ők megbízhatósági 
vizsgát, lóagilityt, lovas 
sorversenyeket, tartottak 
a lovas akadálypályán

Délutántól a progra-
mok a nagyszínpadon 
folytatódtak. Legelő-
ször az Alsórsi Sirály 
Népdalkör lépett fel, 
akik balatoni- és borda-
lokkal kedveskedtek az 
érdeklődőknek. Ezután 
a Csopak Táncegyüttes 
fergeteges produkció-
ját láthattuk. A műsor 
végén, ahogy azt már 
megszokhattuk, volt 
táncház is, sokan tánc-
ra is perdültek. Majd 
Porzsolt Éva és Zayzon 
Csaba színművészek 
következtek, akik főleg 
operettet és örökzöld 
slágereket adtak elő, és 
a közönség nagy örömé-
re musical-eket is. A kö-
zönség pedig egyre nőtt. 
A Blackjack Duó rock 
and roll partyjára és régi 
nagy magyar slágerei-
re többen táncoltak. A 
nap sztárvendége pedig 
Szűcs Judith volt, aki 
1972-ben nyerte meg a 
Ki-mit-tud-ot. Élveze-
tes, hangulatos koncer-
tet adott, mintegy 700 
néző előtt.

A második napot 
Kontrát Károly ország-
gyűlési képviselő zárta, 
beszédében hangsúlyoz-

ta, hogy a község min-
dig is közel állt a szí-
véhez. Egyben felhívta 
a vendégek figyelmét 
arra, hogy Lovason a 
lovas turizmus, a bor és 
gasztronómia példaér-
tékű. Az országgyűlési 
képviselő úr előtte egy 
nappal Törökország-
ban tartózkodott Orbán 
Viktor miniszterelnök 
társaságában. A tizenki-
lencedik Lovasi Napok 
a Sa-Si Duó fellépésével 
zárult, akik ismételten jó 
hangulatot teremtettek, 
a vendégek hajnali egyig 
mulattak

* * *

Az idei főzőversenyre 
nyolc csapat nevezett. A 
zsűri tagjai Bene Sándor 
mesterszakács elnök, 
Gyukli Gyula borász és 
a televíziókból jól is-
mert Georg Spöttle biz-
tonságpolitikai szakértő 
volt, aki nagy örömmel 
jött Lovasra, mint mond-
ta a Lovasi Estéken már 
szívébe lopta magát a te-
lepülés és most is meg-
állapította, hogy Lova-
son vendégszerető, ked-
ves emberek élnek. 

De nézzük, végül ho-
gyan alakult az ered-
mény:

I. helyezett: Avanti 
csapat csikópörkölttel

II. helyezett: NEGA 
csapat, ők marhapörköl-
tet készítettek

III. helyezett: Visz-
szatérők csapata, fi-
nom sertéspörkölttel  
Különdíjat kapott a Pi-
pacs & Pillangó csapat, 
akik curry-s marhapör-
költet főztek

Emléklapot kaptak: az 
Eszes Fakanál csapat, ők 
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Lovasi napok
baboskáposztát főztek, 
de a zsűri méltányolta 
a finom ízeket, a Marha 
Banda csapat, akik pa-
calpörkölttel álltak elő, 
a Fröccs 3 csapat, ők 
marhapörköltet főztek 
és a Fantastik csapat, 
akik sertéspörköltet főz-
tek

Ötödik alkalommal 
rendezték meg a lovas 
akadálypályán a polgár-
mesterek-alpolgármes-
terek fogathajtó verse-
nyét, mely az országban 
egyedülálló, kitalálója 
pedig Kis Áron a lovasi 
Lovas Egyesület elnöke. 
Eddig senki nem tudta 
megvédeni címét és ez 
most sem sikerült. Az 
M1 élőben jelentkezett 
be a versenyről, ahol 
riportot készítettek Fe-
renczy Gáborné polgár-
mesterrel és Fábry Sza-
bolccsal, Nagyvázsony 
polgármesterével, a ta-
valyi győztessel. Sajnos 
a verseny előtti napok-
ban egyéb elfoglaltság 
és betegség miatt Porga 
Gyula Veszprém, Amb-
rus Tibor Csopak, Mar-
ton Béla Balatonfűzfő 
polgármesterei lemond-
ták a versenyt, de bí-
zunk benne, hogy jövőre 
eljönnek. Annak külön 

örültünk, hogy Gyarma-
ti Katalin, Szentkirály-
szabadja polgármeste-
re idén először indult a 
versenyen, miután egy 
Napló cikkből értesült, 
hogy Lovason milyen 
nagy hagyománya van a 
lovassportnak. 

1. helyezett:
Czeglédy Ákos Paloz-

nak polgármestere
2. helyezett:
Tósoki Imre Tihany 

polgármestere
3. helyezett:
Volford-Hull Zita Lo-

vas alpolgármestere
4. helyezett:
Ferenczy Gábor Alsó-

örs alpolgármestere
5. helyezett:
Gyarmati Katalin 

Szentkirályszabadja pol-
gármestere

6. helyezett:
Fábry Szabolcs Nagy-

vázsony polgármestere

A verseny során szá-
mított az idő, de még in-
kább az, hogy a verseny-
zők hány bóját döntenek 
fel. Hiába „futotta” a 
legjobb időt Fábry Sza-
bolcs, 4 hibapontja miatt 
a hatodik helyezett lett, 
így nem tudta megvéde-
ni címét. 

Szendi Péter

Lovas Község Önkormányzata köszönetet mond 
a XIX. Lovasi Napok támogatóinak, segítőinek: 
Baloghné Torma Veronika, Gerbel Ferencné, 
Hercz Máté, Horváth Ferenc, Kemenes Dénes, 
Klopp István,  Kránitzné Erika, László Dénes, 
Nagy Zsanett, Nagy Sándor, Őry Sándor, Rei-
ter József, Simon Géza, Ifj, Simon Géza, Simon 
Istvánné Ildikó, Simon Róbert, Skicc Nyomda, 
Szőnyi Liza, Sárdi Benőné Ági, Tóth Gábor, Tóth 
Tibor, Véber János és Véber Jánosné Edit, Alsó-
örs, Lovas, Paloznak községek önkormányzatai, 
Balatonalmádi Hulladékgazdálkodási Kft., Vin-
ce Kiadó valamint az Önkormányzat dolgozói 
és a Polgárőrség tagjai.
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Vigyázz rám!
– Megújult a környezetvédelmi társasjáték a Balatonról

-Mikor az először 
1997-ben kiadott játék 
elfogyott, akkora volt 
az igény, hogy az egye-
sület elhatározta, hogy 
a Nemzeti Park mun-
katársainak segítségé-
vel küllemében, illetve 
tartalmában felfrissíti 
a játékot és újra kiadja. 
Több sikertelen pályázat 
után, végül 2008-ban 
egy jótékonysági gálá-
nak köszönhetően, más-
fél millió forint folyt be 
az egyesület számlájára 
a kiadáshoz. A Környe-
zetvédelmi Minisztérium 
Zöld Forrás pályázatán 
nyert egymillió forint-
tal kiegészítve, sikerült 
újabb 1000 darab tár-
sasjátékot kiadni – em-
lékezik vissza a múltra 
Szauer Rózsa a NABE 
elnöke. 

Az idő megérett a har-
madik kiadásra. A civil-
szervezet vezetője büsz-

kén mutatja az impozáns 
társasjátékot, mely tar-
talmában és küllemében 
is megújult. Újabb védett 
állatok és vízinövények 
kerültek a „palettára”, 
valamint a társasjáték 
hátoldalán már malmoz-
ni is lehet, bemutatva a 
Balaton-felvidék vízi-
malmait is. 

A cél egyértelmű: játé-
kos formában megismer-
tetni a gyermekekkel a 
tó élővilágát és megta-
nítani nekik a termé-
szet- és környezetvéde-
lem alapjait, azon belül 
is a víz és az élővilág 
védelmét.  A játékosok 
egy-egy vitorlás ha-
jócskával Keszthelyről 
indulva „körbehajóz-
zák” a tavat, miközben 
különböző akadályokat 
kell leküzdeniük.

-Játékunk családi és 
intézményi körben egy-
aránt hasznos a szabad-

idő tartalmas eltöltésére. 
A program elsődleges 
célcsoportjai a 4-12 éves 
korosztályú gyermekek. 
Másodlagos célcsopor-
tunk a pedagógusok, 
szülők, a család, ők 
azok, akik a gyermekek-
kel foglalkozva, játsz-
va, szinte észrevétlenül 
tanítják meg azokat a 
fontos ismereteket a Ba-
latonról és természeti 
környezetéről, melyek 
elsajátításával elősegít-
jük azt, hogy a felnövek-
vő nemzedék is vigyáz-
zon szeretett tavunkra. 
Azt sem szabad elfelej-
tenünk, hogy nem csak 
mi, felnőttek neveljük a 
gyerekeket, hanem ők 
is minket. A célcsopor-
tunk a fiatal korosztály 
a társasjátékon keresztül 
olyan alapvető műveltsé-
get sajátíthat el, mely el-
engedhetetlen a fenntart-
ható fejlődés szempont-
jából. A játékszabály-
ban benne van a NABE 
tízparancsolata is, mely 
tartalmazza mindazon 
óvó és védő tennivaló-
kat, melyek megfogadá-
sával és betartásával a 
Balatonra vigyázni tu-
dunk – ismerteti a játék 
lényegét és fontosságát 
Szauer Rózsa. 

A környezettudatos és a 
természetvédelmi szem-
pontokat is szem előtt 
tartó életmód elsajátítá-
sa, növelése, világszerte 
fontos, de ezt helyi szin-

ten kell elkezdeni. Hiába 
valóak a nagy szavak, ha 
a helyi lakosság nem te-
szi ezeket magáévá, nem 
ezen alapelvek figyelem-
be vételével él. A Nők a 
Balatonért Egyesület-
nél azt remélik, hogy a 
társasjátékuk által egy-
re több gyermekben és 
felnőttben sikerül majd 
a Balaton szeretetén ke-
resztül a megőrzéséhez 
fontos egyéni lépéseket 
is tudatosítani. A termé-
szeti, kulturális, környe-
zeti értékeinkhez való 
felelősségvállalást átadni 
játékos keretek között a 
legjobb, így a későbbi-
ekben  környezettudato-
sabban gondolkodó, az 
élővilág érdekeit is szem 
előtt tartó, hétköznapok-
ban is fontos döntéseket 
hozó és ökotudatos, cse-
lekvő családok lesznek. 

- Társasjátékunkat or-
szágos szinten is terjesz-
teni fogjuk. Ez azért is 
fontos számunkra, mert 
a Balatonhoz nyáron az 
egész ország területéről 
érkeznek nyaralók, és eb-
ben az időszakban meg-
lehetősen nagy a tó ter-
helése, melyet természet-
barát hozzáállással csök-
kenteni lehet. A Balaton 
nemzeti kincs. Védelme, 
óvása nemcsak a Balaton 
régióban élők számára 
fontos, hanem az ország-
nak is – zárta szavait a 
NABE elnöke. 

Szendi Péter

A Balaton élővilágát, valamint a tó termé-
szetvédelmét bemutató, kicsiknek és na-
gyoknak szóló „Vigyázz Rám!” című társasjá-
tékot harmadszor adta ki a Nők a Balatonért 
Egyesület.
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Eredményes volt az elmúlt tíz év
Ligetvári Patrik is az iskola falai közül került ki

-Amikor annak idején meg-
hirdettük az úgynevezett Zöld-
út programot, öt feltételnek 
kellett megfelelni. Mi szeren-
csére az országban az elsők 
között voltunk, akik teljesítet-
tük a kritériumokat, így meg-
kezdődhetett az iskolánkban a 
kézilabda utánpótlás nevelés. 
Nem titkoltan azzal a szándék-

kal indítottuk mindezt el, hogy 
növeljük az intézményünk-
ben a gyerekek létszámát. Ez 
szerencsére bevált, az ország 
számos pontjáról érkeztek 
hozzánk diákok, akiknek kol-
légiumi helyet is tudunk bizto-
sítani – eleveníti fel a múltat 
Mészáros Károly igazgató.

Az első nyolc osztály ré-

szére mindennapos testneve-
lés van. Felső tagozatban heti 
8 - 10 kézilabdaedzés azok 
számára, akik komolyab-
ban érdeklődnek a sportág 
iránt.  Mészáros Károly, mint 
testnevelő tanár ugyanakkor 
megjegyzi, hogy az elmúlt tíz 
évben sajnos tovább romlott a 
gyerekek fizikai állapota. –A 
mindennapos testnevelés idő-
szerűsége nagyon jó, de egy-
előre még nem érezteti a hatá-
sát. De beszéljünk vidámabb 
dolgokról is! Büszkék vagyunk 
arra, hogy az elmúlt tíz évben 
közel húsz korosztályos válo-
gatott kézilabdázó került ki az 
iskolánkból. Talán a legbüsz-
kébbek Ligetvári Patrikra va-
gyunk, aki a Veszprém felnőtt 
csapatában és a válogatott-
ban is megmutatta tehetségét. 
Ő nemrégiben nálunk járt és 
a gyerekek nagy örömére él-
ménybeszámolót tartott. 

Annak idején a Zöldút prog-
ramot Ferenczy Gábor, Hidasi 
Ferenc, Lipták Gyula és Mé-
száros Károly indították el. Az 
elmúlt tíz évben több tornán 

is eredményesen szerepel-
tek az alsóörsi kézilabdázók, 
de futsalban és atlétikában is 
számos serleget hoztak haza, 
melyeket az iskola vitrinjében 
tárolnak. Százhuszonhét kupát 
őriznek nagy becsben, mel-
lette pedig egy mini kiállítás 
látható, az iskola elmúlt ötven 
évéről. Ebből is jól látszik, 
hogy a múlt és a jelen jól meg-
fér egymás mellett, mindez 
eredményes jövőt ígér. 

Korábban Lipták Gyula 
nyugdíjba vonult, nemrégi-
ben pedig Hidasi Ferenc is. 
Szakmai hozzáértésük, a ké-
zilabdához való hozzáállásuk 
példaértékű volt, nekik na-
gyon sokat köszönhetett az 
iskola. Az új tanévtől kezdve 
Brandt Tamás is segíti a kézi-
labda utánpótlás nevelést, akit 
nemrégiben bemutattak a szü-
lőknek és a gyerekeknek. Mé-
száros Károly igazgató bízik 
abban, hogy frissült, új erő-
vel, továbbra is eredményesek 
lesznek a diákok a különféle 
sportágakban. 

Szendi Péter

Tíz éve működik az Endrődi Sándor Refor-
mátus Általános Iskola keretén belül a kézi-
labda utánpótlásközpont. Az elmúlt években 
megyei, országos és nemzetközi versenye-
ken a tehetséges fiatalok tovább öregbítet-
ték Alsóörs hírnevét.

Az emberek többsége biztosítja az autóját (na persze ez kötelező), szereti biztonságba 
tudni az otthonát, vagyonát, értékeit, esetleg vállalkozását. Felmerül a kérdés, hogy 
akkor miért nem teszik ugyanezt az egészségükkel, gyerekeik vagy saját jövőjükkel!? 
Tán kevesebbet ér, mint egy pótolható vagyontárgy?
Amennyiben bárkinek segítségére lehetek bárminemű biztosítással kapcsolatban, 
felülvizsgáltatná meglévő szerződését, esetleg megtakarításban gondolkodik 
(nyugdíj, gyerek-unoka részére), kérem  keressen a fenti  elérhetőségek egyikén!

BÁBI SZABOLCS
06-30/327-35-87
babi.szabolcsbarna@generalimail.hu
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TEKERJ VELÜNK TE IS!

KORTÓL ÉS NEMTŐL FÜGGETLENÜL, 
SPECIÁLIS BRINGÁKON ALSÓÖRSÖN

A MÜVELŐDÉSI HÁZBAN,
A KÖVETKEZŐ IDŐPONTOKBAN!

HÉTFŐ: 7:45-8:45 19:00-20:00
SZERDA: 7:45-8.45 19:00-20:00
CSÜTÖRTÖK: 19:00-20:00
PÉNTEK: 7:45-8:45

ALAKFORMÁLÓ TORNA:
KEDD: 17:30-18:30

BEJEKENTKEZÉS ÉS INFORMÁCIÓ:
VARGA OTTILIA

TEL.: +36 70 456 7179

Újdonságok
a Lovas Kikötőben 

A Lovas Kikötő ezen a nyáron a kávézó és bár 
kategóriából eggyel tovább lépett. Július elejétől 
már reggelizni is lehet! Péksütemény, joghurtos 
gyümölcsös műzli, toastok, baguette szendvicsek 
vannak az étlapon húsos vagy vegetáriánus 
verzióban, salátával vagy anélkül. Mindezekhez 
narancslé, kakaó és természetesen a megszokott, 
kiváló minőségű Hausbrandt kávé választható. Az 
ételek este is rendelhetők, az étlap folyamatosan 
bővül hasonló könnyű, nyári ételekkel, amik ebédre 
és vacsorára is kiválóak. A lovasi szálláshelyeken 
tartózkodók kupon ellenében kedvezménnyel 
reggelizhetnek!
A nyitva-tartás a tavalyi évhez képest annyit 
változott, hogy a Lovas Kikötő mediterrán mintára 
délután 1 és 5 között zárva tart, de csoportok számára 
megnyitja kapuit a kora délutáni órákban. Hívjanak 
minket, kövessenek a Facebook-on!
Hetente lesznek koncertek, néha több is jut egy hétre. 
Némelyik pörgősebb, mások nyugodtabb hangulatot 
hoznak. A koncertek szintén a Facebookon és egyéb 
balatoni programokat kínáló weboldalakon is 
olvashatók.
 Csomai Lóránt

A Lovas Könyvtár és Teleházba harminckettő új könyv 
érkezett, melyek már kölcsönözhetőek nyitvatartási időben.

Felnőttkönyvek: 
Alfredo De Braganza: Amrita
Susan Bordo: Boleyn Anna
Borisz Akunyin: Azazel
W. Bruce Cameron: Egy kutya négy élete
Agatha Christie: Karácsonyi krimik
Cameron Diaz: A test könyve
Claire Douglas: Lány a mólón
Kate Funnivall: A nap túloldalán
Kocsis Péter: Sörben nincs hazugság!
Kovács Bea: Foxikkal az élet
Jálics Ferenc: Szemlélődő lelkigyakorlat
Juhász Gergely: Ütközés
Kepes András: Világkép
Camilla Lacberg: Az idomár
Lakatos Levente: Bomlás
Lakatos Levente: Loveclub
Robert Ludlum: Bourne-átverés
Han Kang: Növényevő
Stefan Hertmans: Háború és Terpentin
Jeff Hirsch: Tizenegyedik csapás
Cezar Millan: Amit a falkától tanultam
Müller Péter: aranyfonál

Osho: Meditáció
Papp Olivér: A régi környék
Patak Márta: A  test mindent tud
J.K. Rowling: Harry Potter és az elátkozott gyermek
Victoria Stilwell: A kutyák titkos nyelve
Ványik Dóra: Gyógyító kövek
Vigh Bori: Hogyan menjünk világgá

Gyermekkönyvek:
Csukás István: A legkisebb ugrifüles
Palásthy Ágnes: A fába szorult borz
Vadadi Adrienn: Kockacukor lovas suli

ÚJ KÖNYVEK A KÖNYVTÁRBAN

TELEHÁZ ÉS KÖNYVTÁR NYITVATARTÁSA

Hétfő: Szünnap
Kedd: 16.00-19.00 óráig
Szerda: 15.30-18.30 óráig
Csütörtök: 16.00-19.00 óráig
Péntek: 16.00-19.00 óráig
Szombat: 9.00-12.00 óráig
Vasárnap: Szünnap

SZENDI PÉTER teleházvezető
Telefonszám: 30-530-3466
E-mail: szendipeti@gmail.com


